Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 61 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 13 (1998), s. 24; H. Gustavson, Personnamn i inskrifterna på runföremålen från Sigtuna, i: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 (2012), s. 113, not 5.
Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. 1998, s. 24.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1998;24

Ett runristat revben påträffades år 1997 vid en efterundersökning av ett kulturlager från en
arkeologisk undersökning i kv. Professorn 4, vilket hade tagits in till museet för undersökning (Provruta 5:3. Fyndnummer 5577). Benet har daterats till 1100-talet enligt Anders
Wikström den 27/ 8 2012.
Revbenets längd 69 mm, bredd 21 mm, tjocklek 6 mm. Runhöjd 12–14 mm.

Fig.1. Runbenet Sl 61 från kv. Professorn 4. Foto Bengt A. Lundberg 1997 (RAÄ/KMB ff973020).

Inskrift:
ktytu
5

Till läsningen: Inskriften löper från höger till vänster. Runorna är tydliga, skurna med tunna
skarpa linjer. De är upptill avgränsade av en tunn ramlinje som sträcker sig nästan längs
hela benet, dvs. förbi inskriftens första runa. Avståndet mellan denna runa och högra brottkanten är större än spatiet mellan de övriga runorna. Det kan tala för att runinskriften är
fullständigt bevarad. Till vänster strax nedanför mitten vid 1 k finns ett oavsiktligt jack och
likaså två oavsiktliga jack under vänstra bistaven i 2 t. 1 k har högt ansatt bistav och står 3
mm till vänster om revbenets högra kortsida. Inga spår av någon ristning till höger om 1 k.
Dubbelsidiga bistavar i 2 och 4 t. 3 y stungen med en liten men tydlig punkt. En nålfin
punkt mellan huvudstav och bistav i 5 u bedöms inte vara avsiktlig.
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Om inskriften är fullständig och meningsbärande talar det för att ristaren har underlåtit
att rista en runa som tecken för en vokal i runföljden kt. I så fall kan tytu tänkas utgöra senare ledet i ett sammansatt personbinamn i oblikt kasus av ordet tytta f. Detta ord är känt
som personbinamn i fornnorskan (Lind, Binamn, sp. 389) och belagt som kvinnobenämning
i nynorska och svenska dialekter (Torp, Nynorsk etymologisk ordbok (1919), s. 829).

Detta dokument ingår i en digital utgåva av runristade lösföremål från Sigtuna. Dessa publiceras fritt tillgängliga på
Internet.
Texten är ännu preliminär och kan komma att revideras. Hittar du felaktigheter eller känner till källor som inte har
utnyttjats är du välkommen att meddela författaren dessa på nedanstående e-postadress.
Författare: Helmer Gustavson
Kontakt: magnus.kallstrom@raa.se
Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 7284
www.raa.se
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